
  
Agenda: 

18 maart Palmpasen iedereen om 13.00 uur vrij! 

21 april 19.45 uur    MR vergadering 

25 maart Goede vrijdag, geen school 

28 maart  2e paasdag, geen school 

29 maart  STUDIEDAG, alle kinderen de hele dag vrij! 

7 april  Extra Studiemiddag, iedereen om 13.00 uur vrij! 

 

Vanuit de VOS ouderscholing 
Vormtekenen 

Op dinsdag 5 april organiseert de VOS een avond over vormtekenen.  

Zie voor meer informatie de flyer bijgevoegd bij het weekbericht. 

 

In verband met het beperkt aantal plekken graag aanmelden. In het vorige weekbericht stond een 

verkeerd e-mailadres voor aanmelding. Aanmelding graag via vos@devuurvogeldriebergen.nl (voor 

degenen die zich al hadden aangemeld, het verzoek om dit opnieuw te doen middels het juiste e-

mailadres). 

We zien je graag op 5 april! 

 

Vanuit de Ouders 
VOORAANKONDIGING SCHOOLKORFBALTOERNOOI 

Op woensdag 18 mei aanstaande is het weer zover. Het jaarlijkse school KORFBAL toernooi op DALTO. 

Een hele middag vol sportief plezier voor iedereen, ook als je nog niet kunt korfballen mag je namelijk 

meedoen. Je leert er een hoop! 

Voor de ouders: Schrijf deze datum vast in je agenda. Voor de kinderen: Denk vast na met welke 

sportieve vriendjes en vriendinnetjes jij je gaat opgeven. Een team is al 4 kinderen, klas 5 en 6 mogen 

met een team van 8 spelen.  

Binnenkort volgt er meer informatie. 

Geeske van Lunteren en Ellen Ferwerda (06-45923630) 

 

Schoolvoetbaltoernooi 2016 FC Driebergen (13 en 20 april) 

Op 13 en 20 april nemen er 5 Vuurvogelteams deel aan het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi bij FC 

Driebergen. 

 

Nog niet aangemeld, maar toch meedoen? Stuur dan even een e-mail naar leonbijnsdorp@gmail.com of 

wjdewaal@gmail.com. 

 

Twaalf ouders hebben op het inschrijfformulier of per e-mail aangegeven mee te willen helpen met het 

geven van trainingen, het begeleiden van een team op de toernooidagen, het op- en afbouwen van de 

speciale tent, het inkopen van eten en drinken, of het beheer van de tent voor een deel van de middag. 

Kunnen deze ouders (voorzover ze dat nog niet hebben gedaan) een e-mail met hun e-mailadres en 

telefoonnummer sturen naar: leonbijnsdorp@gmail.com? Dat vergemakkelijkt de verdere communicatie! 

 

Ook ouders die de teams in welke vorm dan ook willen ondersteunen, maar zich nog niet hebben 

opgegeven, graag even met één van ons contact opnemen.  

De Vuurvogel-toernooicoördinatoren, 

Léon Bijnsdorp (leonbijnsdorp@gmail.com / 06 14888044) en Wouter de Waal (wjdewaal@gmail.com) 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 14 maart 2016 
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Schoolschaak toernooi  

Afgelopen zaterdag 12 maart reisde ons schoolschaak team af naar Amersfoort voor de provinciale 

schaakwedstrijd voor schoolteams.  

Douwe, Thomas, Teun, Stijn en Tiuri vertegenwoordigden opnieuw onze Vuurvogel. Er deden totaal 40 

teams mee onderverdeeld in 5 poules van elk 8 teams. Er werd gespeeld volgens de officiële regels van 

het Rapid  Schaak. Het nivo was behoorlijk hoog en onze spelers kregen dan ook geduchte tegenstand. 

Halverwege moest helaas Thomas afmelden vanwege ziekte zodat we in sterkte inboette.  Tussen de 

inspannende denk momenten kon er even worden ontspannen in de kantine met een potje tafelvoetbal. 

Na een lange dag eindigde we helaas als laatste in de poule, maar wel met een leuke ervaring rijker en 

een wedstrijd vaantje als aandenken. Prima gedaan. 

 

Met dank aan de wedstrijd begeleiding Edwin en Thijs. 

Wouter de Waal  

 
 

 

Vanuit de Bibliotheek 
Boekenverkoop groot succes! 

Hartelijk dank aan alle enthousiaste ouders die ons geholpen hebben bij het vinden van een nieuw thuis 

voor onze oude boeken! We hebben al meer dan 100 euro opgehaald en zéker de helft verkocht - 

fantastisch!  

We gaan dus lekker door op de vrijdagochtend: kom gerust nog eens of zegt het voort!  

Verder is uiteraard ook de 'gewone' bibliotheek voor jullie geopend: op woensdagochtend kunnen er ook 

kinder- en voorleesboeken worden geleend in het kleuterklaslokaal, op vrijdagochtend alleen 

prentenboeken en de volwassene uitleen in de hal.  

We zien jullie graag aldaar!  

 

Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere Woensdag-vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden dagopvang ma t/m vr van 7.30 uur tot 18.30 uur 

(Telefonische) bereikbaarheid kinderdagverblijf: di en do van 09:00 tot 17:00  

Geeke Hardeman: 06 3487 7834 (planning en informatie) 

geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl 

ma, di, do van 09:00 tot 17:00 Mirte Madelief: 06 3403 2509 (informatie) 

Info@kinderopvang-devuurvogel.nl 
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Openingstijden BSO de Vuurvogel: ma. di. en do. van 13:00-18:30 uur. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

 

 

 

 

 

De Vuurvogel  

Vrije School Driebergen 

Contact:                                         

tel: 0343-513856  

Kopij uiterlijk inleveren voor     

10.00 uur maandagochtend 

Faunalaan 250 info@devuurvogeldriebergen.nl bij Hennie den Teuling 

3972 PS Driebergen www.devuurvogeldriebergen.nl 

 

hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 
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